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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Jonge dieren
In de beide kleutergroepen werken we de komende periode over de (kinder)boerderij en jonge
dieren. Wie heeft er jonge dieren en wil ze bij ons in de klas komen laten zien en er iets over
vertellen?
Aanmelden kan bij juf Yda (y.keizer@obsderiemsloot.nl) en juf Yvonne (y.zijlstra@obsderiemsloot.nl)
Facturen schoolreis
Binnenkort zullen wij de facturen voor de schoolreisjes van groep 1 t/m 6 ook meegeven aan de
kinderen. Wilt u ervoor zorgen dat de naam van uw kind en de groep erbij gezet worden? Alvast
bedankt.

Fries kampioenschap schaken
Komende zaterdag zal onze school meedoen aan het Fries kampioenschap schaken in Leeuwarden.
Het team uit groep 8 heeft de afgelopen weken nog even extra geoefend met Martin Elderson. We
wensen het team enorm veel succes toe!

Schoolvoetbaltoernooi
Naast het schaaktoernooi hebben we volgende week ook het schoolvoetbaltoernooi. Hieraan doen
meerdere team van onze school mee. Ook jullie allemaal heel veel plezier en succes natuurlijk!

Stagiaire
Van 1 april t/m 17 april zal Dyonne Betten uit Oosterwolde haar snuffelstage lopen in groep 3.
Dyonne zit op het Stellingwerfcollege. We wensen Dyonne een fijne tijd toe in groep 3.

Sportdag woensdag 10 april
Woensdag 10 april vinden de Koningsspelen plaats op sportpark “De Steegde”.
Om 9.00 uur moeten alle kinderen bij het sportpark van voetbalvereniging “Stanfries” zijn. U brengt
uw kind of laat hem/ haar zelfstandig op de fiets naar het sportpark komen.
We starten om 9.00 uur gezamenlijk met een warming up en daarna gaan we op twee verschillende
velden met sportactiviteiten aan de slag tot 12.00 uur. Om 12.00 uur kunt u uw kind weer ophalen,
of zelf naar huis laten fietsen.
* De groepen 1 en 2 doen allerlei spelvormen.
* De groepen 3 t/m 5 doen een combinatie van spel- en vaardigheidsvormen.
* De groepen 6 t/m 8 doen een combinatie van spel en atletiek.
Wilt u uw kind een rugtas met een pauzehap en voldoende drinken meegeven?
We hopen op een sportieve dag!
De sportdagcommissie
HVO/GVO
Afgelopen week hebben groep 6 en 7 de brief meegekregen voor HVO/GVO onderwijs. Dit is een
inventarisatie voor het schooljaar 2019-2020. Graag de brief voor 10 april weer inleveren bij de
leerkracht.

Afsluiting muziekproject groep 5
Dinsdagmiddag 16 april a.s. sluiten we in groep 5 het project met de blaasinstrumenten af.
Ouders, opa’s en oma’s van de kinderen uit groep 5 zijn deze middag van harte welkom bij het
optreden van deze kanjers.
Dit optreden zal plaatsvinden in het gymlokaal van 13.15 uur tot 14.00 uur.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Hoolten Klinte
In het kader van erfgoededucatie (De Veerkieker) gaan de kinderen van groep 1 op donderdag 11
april naar de Hoolten Klinte, voor een interactieve theatervoorstelling. We lopen vanaf school naar
de Hoolten Klinte. Het programma eindigt op de Zandvlakte. Wilt u rekening houden met schoeisel
(in verband met de wandeling) en kleding (in verband met de Zandvlakte)? De kinderen kunnen die
middag om 14.00 uur weer opgehaald worden bij de Zandvlakte.
Let op: alleen groep 1 (van juf Yvonne) gaat hier op 11 april naartoe. De groep van juf Yda blijft
gewoon op school.
Logopedie
Maandag krijgen alle kinderen die op school zijn gekomen vanaf september 2018 t/m januari 2019
een vragenlijst van de logopedist mee naar huis. Zou u deze lijst willen invullen en daarna weer willen
inleveren bij de leerkracht?
De logopedist zal op school komen om de formulieren met de leerkracht te bespreken. Wilt u op het
formulier aangeven of u WEL of GEEN toestemming geeft dat het formulier besproken wordt met de
logopedist? Alvast bedankt.
Groep 1 en groep 1 / 2
Schoolreisje
Op 23 mei zullen we met de groepen 1 en 1 /2 op schoolreisje gaan naar Nienoord (Leek). Nadere
informatie volgt later, maar u kunt de datum vast in uw agenda zetten.
Groep 3 en 4
Schoolreisje
Op donderdag 16 mei gaan groep 3 en 4 op schoolreis naar Drouwenerzand. Verder informatie volgt
later.
Groep 5
Muziekexcursie
Dinsdag gaan de kinderen van groep 5 in het kader van het muziekproject naar Van der Glas in
Heerenveen. De kinderen zullen daar een drumworkshop volgen en er zal tevens een speurtocht
door de muziekwinkel zijn.
Deze excursie zal plaatsvinden van 12.30 uur tot 13.30. Wellicht zijn we iets later dan 14.15 uur terug
bij school.
Huiswerk
Groep 5
Engels
Groep 6
Topo
Spelling

Unit 4

Overijssel
blok 7

maandag 1 april

donderdag 4 april
donderdag 11 april

EXTERNEN

Avondvierdaagse

Appelscha 2019

De avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen op 18, 19, 20 en 21 Juni.
De voorbereidingen zijn weer in volle gang en de routes voor dit jaar zijn al weer bekend.
Wij rekenen weer op veel opgaves en hopen op mooi weer dit jaar.
Om alles mogelijk te maken zijn we afhankelijk van vrijwilligers en willen hierbij dan ook een oproep
doen voor 2 verschillende onderdelen:




We hebben verkeersregelaars nodig die 1 of meerdere avonden willen meehelpen het
verkeer te regelen, zodat de deelnemers veilig kunnen oversteken. Hiervoor hoef je alleen
maar een e-learning te doen en een informatiebijeenkomst bij te wonen. Het leuke van
verkeer regelen is dat je toch de kinderen of je eigen kind of kleinkind voorbij ziet komen..
Iedereen vanaf 18 jaar mag verkeersregelaar zijn, dus ook de buren, opa’s en oma’s,
kennissen……
Aangezien onze kinderen in de hogere groepen zitten en we daardoor de ouders en kinderen
van jongere groepen steeds minder goed kennen en jullie ons ook. Wordt het voor ons
steeds lastiger om de groepen goed in te delen. We zouden we het fijn vinden daarbij hulp te
krijgen van enthousiaste vrijwilligers. We zoeken dus hulp voor het verwerken van de
inschrijvingen van de Riemsloot. Het gaat dus niet om een bestuursfunctie maar puur om
praktische hulp.

Lijkt je dit leuk om bij een van deze onderdelen mee te helpen, laat dit dan zo snel mogelijk weten.
Mocht je andere suggestie of ideeën hebben of bij andere zaken willen helpen kan dit natuurlijk ook
altijd.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Avondvierdaagse Appelscha,
Gepke van Dekken (0642224020) en Alice Start (0612092741)

info@avondvierdaagseappelscha.nl
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